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(https://

Bøgelund, Friis & Nielsen A/S

home Hornbæk

Ndr. Strandvej 355
3100 Hornbæk
CVR nr.: 36198648
Tlf: 49 70 13 12 (tel:49 70 13 12)
Send mail (mailto:150@home.dk)

Mandag 11.00 - 17.00

Tirsdag 10.00 - 17.00

Onsdag 10.00 - 17.00

Torsdag 10.00 - 17.00

Fredag 10.00 - 16.00

Lørdag Efter aftale

Søndag 10.00 - 15.00

Møder på andre tider aftales gerne. Bare ring/mail

Åbningstider

(/)

https://facebook.com/homehornbaek
tel:49 70 13 12
mailto:150@home.dk
https://home.dk/
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Vi har 114 boliger til salg
(/resultatliste?Forretningnr=157,158,169,150)

Mød os

Gratis salgsvurdering af din bolig

Velkommen hos home Hornbæk

Hos home Hornbæk er vi en del af et stærkt team med fire forretninger med samme ejere. Det giver dig en særligt
god partner i din bolighandel med et bredt netværk til mange købere og sælgere. Og vi har altid en
ejendomsmægler parat til at sælge din bolig eller til at hjælpe dig med at finde et nyt sted at bo.

Har du ikke tid til at mødes indenfor forretningens åbningstid, så finder vi altid en løsning på det. Bare ring eller
mail.

Vores forretninger har solgt sommerhuse og helårsboliger i over 50 år og flere af vores mæglere har over 25 års
erfaring. Hos home Hornbæk har vi helt sikkert en bolig, der vækker din interesse samt et par gode råd til din
bolighandel Vi sælger villaer ejerlejligheder rækkehuse sommerhuse helårsgrunde og landejendomme i både

Vis mere

Lars Bøgelund
Ejendomsmægler
& valuar MDE,

indehaver
larsb@home.dk
(mailto:larsb@home.dk)

20484301
(tel:20484301)

Mikkel Friis
Ejendomsmægler

MDE,
indehaver

friis@home.dk
(mailto:friis@home.dk)

2618 5516
(tel:2618

5516)

Sten Nielsen
Ejendomsmægler

MDE,
indehaver

stenn@home.dk
(mailto:stenn@home.dk)

51212484
(tel:51212484)

Henrik Melbye
Ejendomsmægler

MDE
melbye@home.dk
(mailto:melbye@home.dk)

20471108
(tel:20471108)

Karina-Louise
Sørensen

Ejendomsmægler
MDE

kalou@home.dk
(mailto:kalou@home.dk)

49701312
(tel:49701312)

Henriette
Melbye

Sagsbehandler
hemel@home.dk
(mailto:hemel@

88209400
(tel:88209400)
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mailto:larsb@home.dk
tel:20484301
mailto:friis@home.dk
tel:2618 5516
mailto:stenn@home.dk
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Her finder du os

Lone
Stephensen

Annonceansvarlig
lonest@home.dk
(mailto:lonest@home.dk)
88209420

(tel:88209420)

Emil Carlson
Salg

ecarlson@home.dk
(mailto:ecarlson@home.dk)
60823656

(tel:60823656)

Det siger vores kunder

+

-

Hybrid

Kort

(/)

mailto:lonest@home.dk
tel:88209420
mailto:ecarlson@home.dk
tel:60823656
https://home.dk/
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Praktisk information

"Vi har været meget tilfredse med home Hornbæk i f.m. salget af vores
sommerhus. Der blev ydet professionel service gennem hele forløbet,
herunder altid umiddelbare tilbagemeldinger efter fremvisninger. Alle
medarbejdere var yderst imødekommende, når vi henvendte os. Alt i alt en
rigtig god oplevelse, som vi bestemt kan anbefale".

Ane Bendix

"Jeg synes, at forløbet gik fo
var god fra begyndelse til sl
arbejdsgangen. Du var meg
fremvisningerne. Tak for det

Ulla C. Folkmann

Ansvar Samarbejde Provision

home Gilleleje
Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
Smidstrup Strandvej 69
3250 Gilleleje
(/ejendomsmaegler/157-home-gilleleje/)

home Helsinge-Græsted
Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
Østergade 3
3200 Helsinge
(/ejendomsmaegler/158-home-helsinge-graested/)

home Tisvildeleje-Vejby
Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
Hovedgaden 57
3220 Tisvildeleje
(/ejendomsmaegler/169-home-tisvildeleje/)

(/)

https://home.dk/ejendomsmaegler/157-home-gilleleje/
https://home.dk/ejendomsmaegler/158-home-helsinge-graested/
https://home.dk/ejendomsmaegler/169-home-tisvildeleje/
https://home.dk/
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Servicecenter Sjælland Syd
Jørgen Danielsen
Jernbanegade 50
4800 Nykøbing F
(/ejendomsmaegler/508-servicecenter-sjaelland-syd/)
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